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Gerard Groten:

Frans Van Wanrooij:

‘ De fusie is een goede stap voor
de toekomst van je pensioen,
maar op de korte termijn
verandert er eigenlijk niets.’

‘ Uitgangspunt bij de fusie was
dat niemand erop achteruit
mocht gaan en dat er geen geld
van het ene naar het andere
fonds mocht gaan.’

Gerard Groten was onafhankelijk voorzitter van het

Frans Van Wanrooij was bestuurslid van het

Spoorwegpensioenfonds. Per 1 april is hij onafhankelijk

Spoorwegpensioenfonds. Per 1 april is hij bestuurslid van

voorzitter van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer namens de werknemers.

GOED BELEGGINGSJAAR, GEEN INDEXATIE
Hoe kijken bestuurders Gerard Groten en Frans Van Wanrooij terug op 2019, het laatste
volledige jaar voordat het Spoorwegpensioenfonds samen met Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer (SPOV) verder gaat in het nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer?

Was 2019 financieel een goed jaar voor het
Spoorwegpensioenfonds?

Gerard Groten: ‘Eigenlijk was het een gek jaar. We hebben een rendement op onze beleggingen gehaald van
maar liefst 16,2%. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar toch
stonden we er aan het eind van het jaar financieel minder
goed voor. Hoe dat kan? Doordat de rente opnieuw is
gedaald. Wij hebben daar als pensioenfondsen heel veel
last van. Naarmate de rente lager is, moeten we meer geld
in kas hebben voor de pensioenen. We zijn er al met al
minder goed voor komen te staan. We begonnen het jaar
met een beleidsdekkingsgraad van 115,1%. Op 31 december 2019 stonden we op 108,1%.’

Wat betekende dat voor de pensioenen van de
deelnemers en gepensioneerden?

Frans Van Wanrooij: ‘Die eindstand van 2019 betekende
dat we op 1 januari 2020 de pensioenen niet konden
laten meegroeien met de prijzen. We konden dus niet
indexeren. Dat is heel lastig uit te leggen: een uitstekend
rendement en dan toch niet kunnen indexeren. Maar we
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mogen nu eenmaal pas beginnen met indexeren als onze
beleidsdekkingsgraad minstens 110% is. Door de lage
rente zaten we daar onder. Begin 2019 hebben we nog wel
een kleine indexatie kunnen toekennen. We zaten toen
boven die 110%. Met die kleine indexatie lieten we zien:
zodra we mogen indexeren, doen we het ook. Dat zat er
nu dus jammer genoeg niet in.’

Op 1 april 2020 is het Spoorwegpensioenfonds
samengegaan met Stichting Pensioenfonds Openbaar
Vervoer (SPOV) in het nieuwe Pensioenfonds Rail
& Openbaar Vervoer. Is dat een goede stap?

Groten: ‘Jazeker, samen met SPOV hebben we een nog
steviger basis voor een gezonde toekomst. Het regelen van
pensioenen is steeds ingewikkelder geworden en vraagt
steeds meer van het bestuur. Er liggen bovendien flinke
uitdagingen in het verschiet. Denk bijvoorbeeld aan de
veranderingen die op ons af gaan komen door het nieuwe
pensioenakkoord. Voor dat alles moeten wij straks klaar
zijn. Ik ben heel blij dat we de fusie samen met SPOV
hebben kunnen realiseren. Het is echt in het belang van
al onze deelnemers en gepensioneerden.’

Hoe kijken jullie terug op het proces naar de fusie?
Van Wanrooij: ‘Dat is een heel zorgvuldig proces
geweest, waar we samen met het bestuur van SPOV,
de verantwoordingsorganen en de werkgevers en vakverenigingen het afgelopen jaar veel tijd in hebben
gestoken. Het Spoorwegpensioenfonds en SPOV hadden
veel gemeen. Onze mensen hebben werk dat op elkaar
lijkt, onze pensioenregelingen leken op elkaar, we hadden met SPF Beheer dezelfde uitvoeringsorganisatie en
we werkten bijvoorbeeld bij het beleggen al veel samen.
We waren dus echt logische partners om te fuseren.’

Maar een fusie is toch niet zo eenvoudig?

Van Wanrooij: ‘Nee, zeker niet. Er waren genoeg dingen
die op elkaar moesten worden afgestemd. Uitgangspunt
was dat niemand erop achteruit mocht gaan en dat er
geen geld van het ene naar het andere fonds mocht
gaan. Alle belangen moesten tot ver achter de komma
afgewogen worden. Dat is een intensief proces geweest,
waar ook De Nederlandsche Bank scherp op toeziet.
We hebben alles talloze malen geanalyseerd, punt voor
punt. Dat is op een heel prettige en open manier gegaan
met het bestuur van SPOV en met onze werkgevers en
vakverenigingen. En ook de beide verantwoordingsorganen hebben een grote bijdrage geleverd. Uiteindelijk
hebben we met zijn allen met een gerust hart kunnen
zeggen: ja, dit is voor iedereen de juiste stap en alles is
goed geregeld.’

Hoe hebben jullie de fusiebijeenkomsten met
deelnemers van begin dit jaar ervaren?

Groten: ‘Ik heb die als positief ervaren en ook als
belangrijk. De fusie doen we uiteindelijk voor de
deelnemers: een sterk pensioenfonds is in hun belang.
Het was mooi om te zien dat de meeste mensen op de
bijeenkomsten dat ook zo zien en dat ze begrip hebben
voor de fusie. Onze boodschap is en blijft: het is een
goede stap voor de toekomst van je pensioen, maar op de
korte termijn verandert er eigenlijk niets. We krijgen een
nieuwe naam en een nieuw logo, maar we blijven een
herkenbaar en laagdrempelig pensioenfonds van en voor
de mensen uit onze sector.’

VOLG UW PENSIOENFONDS
OP DE VOET
Tot nu toe heeft de coronacrisis geleid tot
negatieve ontwikkelingen op de financiële
markten, waardoor de dekkingsgraad van het
fonds is gedaald. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de volledige impact. Ga voor de
actuele stand van zaken naar www.railov.nl
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het jaar in het kort

2019 in feiten & cijfers

CORONACRISIS: RENDEMENT ONDER DRUK
2019 was een prima beleggingsjaar. Maar in 2020
staan door de coronacrisis de beleggingsrendementen
onder druk. Volg de actuele situatie op www.railov.nl.

zo staat uw pensioenfonds er eind 2019 voor
In 2019 is onze beleidsdekkingsgraad gedaald van 115,1% naar
108,1%. Met die stand voldoen we wel aan de minimumeis van

de overheid, maar onze buffers zijn te klein. Die zijn wettelijk pas
groot genoeg bij een stand van ruim 123% (cijfer 2019).
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geen indexatie
Op 1 januari 2020 hebben we uw pensioen niet verhoogd.
Daarvoor was onze beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg.
Wij proberen uw pensioen mee te laten groeien met de
prijzen in Nederland. Dat mogen we alleen als we er financieel goed genoeg voorstaan. Gedeeltelijke indexatie mag
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In de grafiek ziet u hoe onze dekkingsgraad zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

hierin beleggen wij
Wij beleggen uw pensioengeld om er op de lange termijn bezien
een zo goed mogelijk rendement op te halen. Maar aan beleggen kleven altijd risico’s. Om die zo goed mogelijk in de hand
te houden, spreiden we het pensioengeld over verschillende
soorten beleggingen. Hier ziet u hoe we het vermogen eind 2019
belegden. Vastrentende waarden zijn onder meer staats- en
bedrijfsobligaties. Onder overig vallen onder meer niet-beursgenoteerde aandelen en cashgeld.

verdeling beleggingen in %
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goed beleggingsjaar
2019 was een uitstekend beleggingsjaar. We haalden een
rendement van maar liefst 16,2%. We beleggen voor de lange
termijn. We weten dat er goede en minder goede jaren zullen zijn.
Over de laatste 5 jaar bedroeg ons nettorendement gemiddeld
6,3% per jaar.

beleggen: wat levert het op?

Vastrentend 12,7%

Hier ziet u hoeveel 100 euro die in 1985 aan pensioenpremie
is ingelegd, eind 2019 waard is geworden door de beleggingsopbrengsten (de oranje lijn). Dit is echte waardevermeerdering,
dus gecorrigeerd voor inflatie. We laten ook zien hoeveel die 100
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vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.
Gemiste indexatie kan in de toekomst worden ingehaald
als er voldoende geld voor is. Wij houden voor u bij
hoeveel indexatie u gemist heeft. Dat noemen wij: uw extra
indexatieruimte. U kunt die terugvinden in de Mijnomgeving.

euro premie zou zijn aangegroeid als we ze op een spaarrekening
hadden gezet (de blauwe lijn). Ook ziet u wat 100 euro sinds
1985 aan waarde heeft verloren door inflatie (de groene lijn).

hoeveel is € 100 premie ingelegd in 1985 nu waard?
800
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Ook in 2019 hebben we bij het Spoorwegpensioenfonds weer gelet

kosten (0,06% van het gemiddeld belegde vermogen). De

op onze kosten. In 2019 gaven we € 7,9 miljoen uit aan de uitvoering

kosten voor de bestuurlijke organisatie bedroegen € 1,4 miljoen.

500

van de pensioenregeling. Dat is € 142 per deelnemer. We hebben

Deze kosten zijn opgenomen in de genoemde kosten voor

400

ook beleggingskosten. Die bestonden in 2019 uit € 67,3 miljoen

pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Wilt u meer weten over

aan uitvoeringskosten voor het vermogensbeheer (0,38% van het

de kosten? Kijk dan in ons volledige jaarverslag. U vindt het op

gemiddeld belegde vermogen) en € 11,4 miljoen aan transactie-

onze website.
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Mathilde Reintjes:

Jan Wevers:

‘ Er verandert niets aan het
opgebouwde pensioen. Iedereen
krijgt waar hij of zij recht op 		
heeft.’

‘ We zorgen ervoor dat er geen
geld van het ene naar het
andere fonds gaat.’

Mathilde Reintjes werkt bij NS en was bestuurslid van het
Spoorwegpensioenfonds. Per 1 april is zij bestuurslid van

Jan Wevers is gepensioneerd en was tot 1 april bestuurslid van

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer namens de werkgevers.

het Spoorwegpensioenfonds namens de gepensioneerden.

MET DE FUSIE HEBBEN WE
EEN BREDERE BASIS OM DE
UITDAGINGEN VAN DE
TOEKOMST AAN TE GAAN
Op 1 april 2020 ging het Spoorwegpensioenfonds samen verder met Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer (SPOV) in het nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Wat waren
de redenen voor de fusie en wat kun je er als deelnemer van verwachten? We spraken erover
met Mathilde Reintjes en Jan Wevers, bestuursleden van het Spoorwegpensioenfonds.
Waarom was de fusie nodig?

Mathilde Reintjes: ‘Daar waren veel redenen voor. Het
regelen van pensioenen is de laatste jaren ingewikkelder
geworden. Pensioenfondsen krijgen te maken met meer
wetgeving en meer regels, wat ook logisch is gezien de
enorme belangen die er op het spel staan. Dat stelt wel
hoge eisen aan het bestuur en de uitvoeringsorganisaties. Het is dan ook niet voor niets dat er de laatste jaren
veel pensioenfondsen opgaan in grotere verbanden.
Het Spoorwegpensioenfonds was groot en sterk genoeg
om tot nu toe zelfstandig de pensioenen goed en tegen
redelijke kosten te regelen. Maar ook wij zagen dat op
termijn groei nodig was. We wilden die stap zetten op
een moment dat we niet gedwongen waren het te doen.
Dan sta je sterk. Met de fusie met SPOV hebben we een
bredere basis om de uitdagingen van de toekomst aan te
gaan. En we besparen ook nog eens op de kosten. We hoe-
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ven bijvoorbeeld nieuwe wetgeving maar één keer door te
voeren in plaats van voor ieder fonds apart. We hebben
maar één bestuur nodig. En we kunnen betere condities
bedingen bij onze beleggingen.’

Waarom passen het Spoorwegpensioenfonds en
SPOV goed bij elkaar?

Jan Wevers: ‘Omdat we erg op elkaar lijken. Het Spoorwegpensioenfonds is net als SPOV een heel degelijk en
stabiel pensioenfonds. We hebben ongeveer dezelfde
dekkingsgraad en dezelfde pensioenregeling. Ook heeft
het werk van onze deelnemers veel raakvlakken. Je ziet
bovendien dat het openbaar vervoer via het spoor en de
weg steeds meer vervlochten raken. Wie nu bij een bedrijf
in de spoorsector werkt, kan morgen in het openbaar
vervoer op de weg werken. We worden meer één sector en
daarbij past één pensioenfonds heel goed. En niet onbe-

langrijk: we kennen elkaar al heel lang. We zitten samen
bij dezelfde pensioenuitvoerder en we doen al langer veel
samen. Het is dus niet bepaald een first date.’

Wat merken deelnemers van de fusie?

Reintjes: ‘Behalve een nieuwe naam en een nieuw
logo eigenlijk heel weinig. Er verandert niets aan hun
opgebouwde pensioen. Niemand gaat erop achteruit. De
pensioenregeling verandert niet voor de mensen van het
Spoorwegpensioenfonds. En heel belangrijk: ze kunnen
nog steeds bij het nieuwe pensioenfonds terecht zoals ze
dat bij ons gewend waren.’
Wevers: ‘Ik zou de vraag eigenlijk om willen draaien: wat
zouden de deelnemers gaan merken als de fusie er niet
was? Dan zouden we in de toekomst hun pensioen niet
meer kunnen verzorgen op de manier die ze nu gewend
zijn. Met de fusie zorgen we ervoor dat we een sterke
basis hebben waardoor we de pensioenen ook in de toekomst nog op de best denkbare manier kunnen regelen.
Daar ligt de werkelijke winst van de fusie.’

Hoe wordt het financieel geregeld? Gaat het rijkste
fonds niet meebetalen aan de pensioenen van het
minder rijke fonds?

Reintjes: ‘Op dit moment, eind maart, hebben beide
fondsen ongeveer een even hoge dekkingsgraad. Ze zijn
dus even rijk. Mocht er bij de fusie op 1 april toch een verschil zijn, dan wordt dat eerlijk opgelost. De ‘extra’ dekkingsgraad van het rijkste fonds wordt dan apart gezet
voor de deelnemers en gepensioneerden van dat fonds.
Zij gaan dat links- of rechtsom terugkrijgen. Mogelijk in
de vorm van een extra fusie-indexatie, maar misschien
ook op een andere manier. Dat wordt bepaald zodra we
precies weten hoe groot het verschil in dekkingsgraad is.
Iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft.’

Zijn er andere zaken die rechtgetrokken moesten
worden?

Wevers: ‘Bij SPOV hebben de deelnemers gemiddeld
een iets hogere leeftijd. En het pensioen van ouderen is
duurder dan dat van jongeren, want hun premie heeft
minder tijd om aan te groeien met beleggingsrendementen. Dat zou dus in het nadeel zijn van de deelnemers
van het Spoorwegpensioenfonds. Dit hebben we opgelost
door de SPOV-mensen de eerste zes jaar een toeslag op
de premie te laten betalen. Na die zes jaar is het leeftijdsverschil naar verwachting verdwenen. Zo zorgen we
ervoor dat er geen geld van het ene naar het andere
fonds gaat.’

Begin dit jaar hebben jullie bijeenkomsten in het
land georganiseerd over de fusie. Wat zijn jullie
ervaringen?

Reintjes: ‘Ik was onder de indruk van het grote aantal
bezoekers. Mensen stelden de goede vragen en waren
ook wel kritisch. En dat snap ik heel goed: je pensioen is
nu eenmaal een enorm belangrijke arbeidsvoorwaarde.
Ik was blij om te merken dat mensen prima begrijpen
wat de voordelen zijn van een groter pensioenfonds.
Uiteindelijk is dat beter voor je pensioen.’
Wevers: ‘Ik snap ook dat sommigen er moeite mee
hebben dat het Spoorwegpensioenfonds verdwijnt. Uit
onderzoek weten we dat mensen veel vertrouwen in ons
hadden. Dat legt de lat voor het nieuwe fonds hoog, en
dat is goed. Ik ben ervan overtuigd dat deze stap in het
belang is van onze mensen en hun pensioen. Ze krijgen
een sterker pensioenfonds en behouden tegelijkertijd al
het goede van wat ze hadden: een herkenbaar en laagdrempelig pensioenfonds, van en voor de mensen in de
sector. Er wordt veel gewonnen en er gaat niets verloren.
Ik heb alle vertrouwen in het nieuwe bestuur en wens het
nieuwe fonds een voorspoedige gang van zaken.’
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Maatschappelijk verantwoord beleggen

BETER VOOR DE
WERELD EN BETER
VOOR UW PENSIOEN
Het Spoorwegpensioenfonds
belegt het pensioenvermogen om
een zo goed mogelijk rendement
te behalen. Daarbij letten we ook
op de impact van onze beleggingen op de wereld om ons heen.
Hebben de bedrijven waar we in
beleggen wel voldoende oog voor
mens en milieu? En worden ze
integer geleid? Maatschappelijk
verantwoord beleggen, noemen
we dat. We doen dat vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat we weten dat
u dit beleid steunt. We doen het
ook omdat we ervan overtuigd
zijn dat maatschappelijk verantwoord beleggen bijdraagt aan
een beter rendement en risico’s
verlaagt. Denk bijvoorbeeld aan
de reputatieschade en claims
die bedrijven kunnen oplopen
die betrokken zijn bij onethisch
handelen – en aan de gevolgen
die dat voor hun aandeelhouders
kan hebben. Maatschappelijk
verantwoord beleggen is beter
voor de wereld én beter voor uw
pensioen.
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In gesprek met bedrijven

CO2-voetafdruk

Begin 2019 hebben we de CO2-uitstoot
van onze beleggingen gemeten. Die
bedroeg 200 ton CO2 per jaar voor elke
miljoen euro die wij belegd hebben. Hiermee is de uitstoot van onze portefeuille
lager dan het gemiddelde van vergelijkbare beleggingsportefeuilles. Toch willen
we nog verder omlaag. Daarom gaan
we in bepaalde aandelenportefeuilles
minder of helemaal niet meer beleggen
in bedrijven met een te hoge CO2-voetafdruk.

Spoorwegpensioenfonds
in top-10

Weg uit kolen

In 2019 hebben we besloten niet meer
te beleggen in bedrijven die betrokken
zijn bij de winning van thermische kolen
of die een groot deel van hun energie
uit kolen halen. Dit vanwege de impact
daarvan op het klimaat. Daardoor zijn
122 bedrijven aan onze uitsluitingslijst
(bedrijven waarin we niet beleggen) toegevoegd. In 2018 hadden we al besloten
niet meer te beleggen in de tabaksindustrie. En uiteraard beleggen we ook niet
in bedrijven die te maken hebben met
controversiële wapens. In totaal stonden
eind 2019 209 bedrijven en 10 landen op
onze uitsluitingslijst. Voor het uitsluiten
van landen zijn sancties van de VN Veiligheidsraad richtinggevend.

We gaan ook het gesprek aan met
bedrijven over hun prestaties voor mens
en milieu. Waar nodig vragen we om een
gedragsverbetering – en als die uitblijft
kunnen we besluiten ons terug te trekken als belegger. Maar vaak zijn het ook
proactieve gesprekken, waarin we met de
bedrijven een bepaald thema bespreken.
In 2019 zijn we zo met circa 250 ondernemingen in gesprek gegaan.

Stemmen

Het stemmen op vergaderingen is een
van de manieren waarop we invloed
uitoefenen op de bedrijven waarin we
beleggen. Wij maken daar zoveel
mogelijk gebruik van. In 2019 hebben we ons stembeleid aangescherpt.
We stemden op 2.928 agendapunten
tijdens 326 vergaderingen. Op 15% van
de managementvoorstellen stemde het
pensioenfonds tegen het advies van de
onderneming in.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) publiceert
jaarlijks een ranglijst met de prestaties
op het gebied van maatschappelijk
verantwoord beleggen van de 50 grootste
pensioenfondsen. Daarin zijn we gestegen van plek 12 naar plek 8. Onder de
middelgrote pensioenfondsen kwamen
we uit op plek 3.

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Uiteraard krijgt maatschappelijk verantwoord beleggen bij uw nieuwe
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer net zo’n belangrijke plek als
bij het Spoorwegpensioenfonds. Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.railov.nl.
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Het Spoorwegpensioenfonds is op 1 april 2020 gefuseerd met
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. We gaan samen verder als
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Kijk op www.railov.nl.
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
website:

Arthur van Schendelstraat 850, 3511 ML Utrecht
Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
(030) 23 29 325
pensioenen@spfbeheer.nl
www.railov.nl

